OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu
korzystania z placów zabaw, świetlic wiejskich i boisk sportowych zlokalizowanych na
terenie gminy Legnickie Pole.
1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172), ogłasza się w załączniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy Legnickie
Pole z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw,
świetlic wiejskich i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Legnickie Pole
(Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r. poz. 4606), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr
XXX/172/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 września 2013r. zmieniającej uchwałę
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic wiejskich i boisk
sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Legnickie Pole (Dz.U.Woj.Doln. z 2013r. poz.5217).
2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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Przewodniczący Rady
Gminy Legnickie Pole
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Załącznik do Obwieszczenia Nr XXXII/3/2013
Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 grudnia
2013r.
Uchwała Nr XVIII/167/2013
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic wiejskich
i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Legnickie Pole.
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się:
1. Regulamin placów zabaw stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Regulamin świetlic wiejskich stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Regulamin wielofunkcyjnych boisk sportowych stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dnia od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

przewodniczący Rady
Gminy Legnickie Pole
Dariusz Mendryk
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Załącznik Nr 1
Regulamin korzystania z placów zabaw
1. Plac zabaw dla dzieci jest ogólnodostępnym
służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.

obiektem

użyteczności

publicznej

2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką osób
dorosłych (rodziców lub opiekunów)1).
3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie
dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, dachów wież oraz wykonywanie z nich skoków.
5. Zabrania się korzystania z huśtawek, karuzel i zjeżdżalni przez większą niż przewidziana przez
producenta ilość dzieci.
6. Zabrania się stawania na ruchomych częściach urządzeń.
7. Na terenie placu zabaw zabrania się:
a) niszczenia urządzeń,
b) zaśmiecania terenu,
c) wprowadzania zwierząt,
d) jazdy na rowerach, rolkach z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
e) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów ,
f) palenia tytoniu i rozpalania ognia
postępowania zagrażającego bezpieczeństwu innych użytkowników.
9. Na terenie placu zabaw można przebywać od godz. 6.00 do godz. 22.00 .
10. Wszelkie zauważone uszkodzenia urzadzeń zabawowych lub zniszczenia należy zgłaszać do
urzędu gminy.
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Załącznik Nr 2
Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich
1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców gminy, zgodnie z potrzebami lokalnej
społeczności oraz miejscem, gdzie prowadzona jest działalność statutowa Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Legnickim Polu.
2.2)
3. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram, dostosowany do potrzeb mieszkańców.
4. Gospodarzem świetlicy wiejskiej jest opiekun świetlicy, działający na podstawie pisemnej
umowy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Legnickim Polu.
5. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy:
a) utrzymywanie stałego kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Legnickim Polu
b) utrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami sołectw oraz z podmiotami działającymi na terenie
działania świetlicy,
c) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu, oraz zapewnienie bezpiecznego
świetlicy,

korzystania ze

d) ogrzewanie obiektu, dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz przyległym
terenie,
e) udostępnianie świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zebrania i spotkania wiejskie
oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe, zapoznanie osób z obiektem oraz z regulaminem
korzystania ze świetlicy, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, odbiór świetlicy po
zakończeniu zebrań, spotkań czy uroczystości,
f) współorganizowanie imprez środowiskowych,
g) informowanie mieszkańców sołectwa o planowanych imprezach,
h) zgłaszanie do GOKiSu: usterek, awarii, potrzeb (opał, środki czystości, inne),
i) prowadzenie rejestru działalności świetlicy oraz rejestru udostępniania obiektu,
j)3)
6. Ze świetlicy wiejskiej mogą korzystać:
a) Dzieci i młodzież z terenu Gminy Legnickie Pole w ramach zajęć prowadzonych przez instruktorów
z ramienia GOKiS lub GOPS, bądź spędzania czasu wolnego pod opieką osoby dorosłej,
w godzinach otwarcia świetlicy.
b) Mieszkańcy sołectw na zebrania wiejskie i sołeckie zgodnie ze statutem sołectwa.
c) Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów, zespołów oraz kół zainteresowań zgodnie
z harmonogramem zajęć.
d) Członkowie OSP z Gminy Legnickie Pole w ramach działalności statutowej OSP.
e) Mieszkańcy Gminy Legnickie Pole w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: imprezy
sportowe, kulturalne (dyskoteki, imprezy okolicznościowe i inne), po wcześniejszym zgłoszeniu
zamiaru organizacji imprezy i wpisaniu jej do harmonogramu.
7.4)
7. Imprezy, zebrania, o charakterze cyklicznym lub zorganizowanym powinny być zgłoszone do
harmonogramu świetlicy prowadzonego przez GOKiS i opiekuna obiektu.
8. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, dotyczących
porządku publicznego oraz sanitarnych.
Załącznik Nr 3
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Regulamin korzystania z boisk wielofunkcyjnych
1. Boiska wielofunkcyjne znajdujące się na terenie Gminy Legnickie Pole są obiektami
sportowymi, służącymi rozwojowi sportu i rekreacji mieszkańców.
2. Boiska wielofunkcyjne są ogólnodostępne.
3. Z boisk wielofunkcyjnych można korzystać od 8.00 do zmierzchu z zatrzeżeniem, że:
a) w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni nauki szkolnej w Legnickim Polu w pierwszej kolejności
z boiska korzystają uczniowie gminnej szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach lekcji
wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych lub na przerwach.
b) w pozostałych godzinach i dniach wolnych od zajęć z boisk mogą korzystać wszyscy chętni.
4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w lit.a nadzoruje i prowadzi
właściwy dla danej grupy nauczyciel wychowania fizycznego lub nauczyciel dyżurujący na przerwie.
5. Każda osoba korzystająca z boisk wielofunkcyjnych zobowiązana jest dbać o utrzymanie
należytego porządku i estetyki na terenie całego obiektu oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt
sportowy stanowiący wyposażenie obiektu.
6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego
dostosowanego do rodzaju nawierzchni.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów z korkami lub kolcami,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład
rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, samowolengo przemieszczania urządzeń urządzeń
stanowiących wyposażenie boisk wielofunkcyjnych,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających,
f) zaśmiecania i rozniecania ognia,
g) przeszkadzania w zajęciach lekcyjnych lub treningach poprzez nieodpowiednie zachowanie,
h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
i) wprowadzania zwierząt,
j) przebywania i korzytania z obiektów poza godzinami otwarcia,
7. Korzystanie z boisk wielofunkcyjnych jes równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Każdy użytkownik jest zobowiązanych do niezwłocznego powiadomienia o zauważonych
uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
9. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane
imprezy lub prace konserwacyjne.
10.5)
11.6)
12. Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i Zespole Szkół w Legnickim
Polu (dot. obiektu w Legnickim Polu).
1)

w brzmieniu nadanym przez § 1 ust.1 uchwały Nr XXX/172/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 września 2013r.
zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic wiejskich i boisk
sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Legnickie Pole (Dz.U.Woj.Doln.z 2013r., poz.5217).
2) w brzmieniu nadanym przez § 1 ust.2 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
3) w brzmieniu nadanym przez § 1 ust.2 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
4) w brzmieniu nadanym przez § 1 ust.2 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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5)
6)

w brzmieniu nadanym przez § 1 ust.3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
w brzmieniu nadanym przez § 1 ust.3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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